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Líder: Não seja insubmisso, participe do Culto dos Servos 

            
        

   

 

Venha Desvendar o Evangelho de Mateus – Domingo 09:00 na EBD 

As inscrições do Acampamento de Carnaval já começaram! Garanta sua vaga 

Líder: O Natal será dia 20 de Dezembro na IBAE, teremos ceia e culto 

especial, convide a sua célula. Dia 31 tem Virada de Ano na IBAE, 

levem prato de doce ou salgado! 

Estamos nos aproximando do Natal e o que esta data representa para 

você? Seja realmente sincero, o que você mais lembra nesta data? 

 

Muitos de nós pensamos nos presentes, na boa comida das ceias, outros 

se recordam de entes que já faleceram e que deixam muita saudade 

ainda, alguns nesta época refletem sobre o consumismo e até Papai 

Noel surge em nossa mente, antes muitas vezes de lembrarmos a 

essência desta data. (Leia Mateus 2:1-2); 

 

Quem eram essas pessoas que foram visitar Jesus, quantos eram? 

 

A menos que você tenha prestado atenção na pregação de domingo, 

sua resposta tende a ser 3 reis magos, porém além de não serem reis, a 

bíblia não diz que eram 3, eram uns magos, com 3 tipos de presentes, 

mas podem ser 4 com outro, 2 com mirra e 1 com incenso, ou 6 magos 

trazendo ouro, incenso e mirra cada um. Muitos aceitam que podem ser 

discípulos daqueles sábios da babilônia, que aprenderam na tradição o 

que Daniel profetizava. 

 

Porque eles viajaram de tão longe? E você viajaria dias, seguindo uma 

estrela para ver Jesus? 

 

Aqueles homens tiveram muita fé, e seguindo uma estrela buscavam um 

recém-nascido que seria o libertador do mundo, o tão profetizado 

salvador que viria e libertaria o povo, e nós, será que temos 

compreendido a importância de Jesus como aqueles magos (sábios)? 

Qual caminho você tem seguido? Jesus tem um único caminho para 

você, ou ele pode ter vários caminhos para sua vida? 

 

Os cristãos no passado eram chamados de “os do caminho”, Jesus é o 

caminho, estamos em nossa vida empreendendo uma jornada, que 

pode ser composta de diversos caminhos, uns mais difíceis e outros mais 

fáceis, quando buscamos direção do Espírito Santo, ele sempre nos 

mostra o melhor caminho, mas as vezes damos voltas e voltas, andamos 

por caminhos mais complicados, pois não confiamos na direção de 

Deus, não seguimos a “estrela”. 

 

Você já saiu de casa sem saber para onde ir, apenas andando ou 

dirigindo? O que você acharia se alguém te convidasse para viajar, sem 

saber para onde está indo? Você confiaria? 

 

Em Genesis 12 vemos a história de um homem de 75 anos que largou 

sua terra, seu conforto e partiu sem saber para onde ir, apenas pela fé 

no Deus que o chamou a fazer isto. Creio que hoje não confiamos mais 

tanto na voz de Deus, quantas vezes somos quase Agnósticos, querendo 

prova de tudo, querendo ter certeza de tudo e não mais andando pela 

fé. Em 1793 um missionário batista chamado Willian Carey, partiu com 

sua família para Índia, sem conhecer a língua e sem saber como seria, 

porque Deus falou com ele, e este homem depois de 41 anos fundou 

escolas, igrejas e traduziu a bíblia para inúmeros idiomas, qual o 

caminho que Deus tem para nós? 

 

Você já passou por caminhos difíceis na jornada da sua vida? Você 

confia que Deus está com você? 
 

Não importa se você errou o caminho na jornada, você é escolhido de 

Deus, e ele não deixa suas ovelhas ficarem perdidas. Ele tem um novo 

caminho para você. 


